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Luke 1
Fredag og skoleslutt. Det var en vanlig dag på alle vis. Tilsynelatende, i hvert fall.

Den kalde lufta var skarp og klar, og i øst hang det tunge, mørke skyer. Det var 
tydelig at det ville bli snø ganske snart. Og den snøen kom nok til å bli levert på 
raske vinders vinger. Værmeldinga hadde nemlig varslet stiv kuling, med mulighet 
for storm. Med ti blå grader ville det bli lite gjestmildt utenfor husveggene.

Mikkel sto utenfor skolen og ventet. Han hadde avtalt å møte lillesøstera si her. 
Faren deres skulle plukke dem opp klokka tre, og han var som regel presis. Bare 
fem minutter igjen. Han så ikke Anni noen steder. Var det noe som skurret? Han 
hadde den velkjente dirringen i tinningen, den som han hadde blitt så vant til å ha 
når noe var i gjære.

En iskald gufs rundet hjørnet akkurat idet han så farens bil i rundkjøringen 
nedenfor skolen. Den tunge firhjulstrekkeren rullet opp ved siden av ham og 
stoppet. Vinduet på passasjersiden gikk ned, og faren bøyde seg over 
midtkonsollen og kikket først på Mikkel, deretter sveipet blikket hans over 
skoleplassen.

«Hvor er søstera di?» spurte han.

«Jeg har ingen anelse.»

Akkurat da rundet Anni det borterste hjørnet av skolen, hun kom løpende mot 
dem. Selv på lang avstand var det tydelig at noe var feil, hun hadde et skremt 
uttrykk i ansiktet. Heseblesende vrengte hun opp bakdøra med det samme hun 
kom frem til bilen, og hoppet inn uten å ta av seg sekken.

«Kom igjen, vi drar», nærmest hveste hun til broren og så på ham med svarte 
øyne.

«Hva i alle verden er det med deg?» Mikkel kikket spørrende på henne.
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«Kom igjen, Mikkel, vi drar.» Faren dro igjen vinduet og satte bilen i gir.

Mikkel la sekken sin inn i baksetet og hoppet inn i passasjersetet. Bilen begynte 
å rulle før han hadde fått på seg bilbeltet, så han klikket det fort på plass.

De tre i bilen begynte å snakke akkurat på likt, og faren humret litt av dem.

«Anni, hva er det som skjer?» Han kikket på datteren gjennom bakspeilet.

«Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si det», begynte hun.

Anni var en aktiv jente, hun drev på med både turn, svømming og karate. I 
tillegg var hun en av ildsjelene i jenteklubben Sjakk Matt, som besto av fire jenter 
som hevdet seg på distriktsnivå i sjakk. Siden hun begynte i åttende hadde hun 
lagt mye tid i både skolearbeid og fritidsinteresser. Likevel så det ut til at hun 
hadde tid til venner utenfor aktivitetene sine, og til og med en kinotur i ny og ne.

«Jeg snakket nettopp med Dorthe, hun hadde blitt ringt opp av moren sin. De 
hadde snakket om et eller annet som hadde med faren å gjøre», sa Anni.

«Han har blitt kalt ut på hasteoppdrag, og hele avdelingen hans i Forsvaret 
reiste i formiddag. Fire helikoptre landet på plenen utenfor Politihuset, og plukket 
opp både dem og en masse utstyr. Ingen ville si noe om hverken hva det var, eller 
hvor de dro.»

«Og så kom Peder bort og fortalte at moren ikke kom hjem fra jobb engang, 
hun hadde reist direkte til London sammen med noen Peder ikke visste hvem var.»

«Pappa, hva jobber egentlig moren til Peder med?»

Det ble stille i bilen en stund. Etter noen skikkelig lange sekunder gløttet faren 
bort på begge barna sine. Ansiktet hans var kledd i en alvorlig mine. Han kikket 
fremover igjen for å følge med på hvor han kjørte.

«Jeg vet ikke helt hva som foregår», sa han sakte. «Både moren deres og jeg er 
også kalt ut på oppdrag, sammen med en god del andre fra universitet.»

Foreldrene til Mikkel og Anni jobbet begge som arkeloger, med ukjente 
fortidskulturer som spesialfelt. De hadde møttes som nyutdannede arkeloger under 
en stor utgraving i Italia. Ganske tilfeldig hadde de møttes i en middag som ble 
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arrangert av den norske konsulen i Venezia. De hadde blitt sittende sammen langt 
utover natten, og pratet om alt fra Atlantis til fjerne planeter. Denne historien var 
velkjent i familien, så det var ingen som løftet et øyebryn lenger når mysterier og 
rare historier dukket opp, noe som ofte skjedde i forbindelse med familiemiddager.

«Vi drar til Svalbard allerede i kveld, det er chartret et eget fly til oss», sa han.

«Hæ, hva mener du?» skvatt det ut av Anni. «Hva skal vi gjøre da, skal vi være 
med, eller?»

«Nei, dere skal til farmor. Vi har fått godkjent hjemmeundervisning frem til jul. 
Dere blir hentet i Skarsvika klokka fem i ettermiddag.»

«Åh, så det var dette jeg kjente i tinningen», tenkte Mikkel for seg selv. Det rare 
var at han kjente det fortsatt, det var bare litt annerledes nå, mer intenst og 
samtidig litt langt unna.

«Jippi», sa Anni ironisk. «Litt av en julekalender...»

Stillheten i bilen var øredøvende.
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Luke 2
Noen få snøfnugg kom drivende med vinden, de traff  frontruta på bilen og 

bare skvatt videre bakover. Den kalde vinden økte på nå, og skyene var mørke, 
mørke blå. Det virket som den første vinterstormen var på vei.

Ingen av dem sa noe, de satt der i stillheten, ventet på at noen andre skulle si 
noe først. Både Mikkel og Anni kikket ut til siden mens bilen rullet hjemover. Den 
beklemte situasjonen, tydelig spent og merkbart usikker, varte og rakk. Til slutt 
valgte faren deres å fortsette. Begge barna skottet over mot faren, de lyttet.

«I morges ble jeg ringt opp fra universitetet, det var en av professorene ved 
arkelogi-instituttet som ringte. Han virket veldig opprørt, og ba meg komme bort 
så fort jeg kunne. 

Jeg dro dit med en gang, og da jeg kom inn på arkelogisk institutt var det fullt 
kaos der. Folk sprang om hverandre, og det sto datamaskiner utover alle ledige 
bord. De som ikke var i telefonen sto og kikket på et oppsett med en masse 
skjermer midt i rommet. Hele opptrinnet lignet mest på kontrollrommet hos 
NASA rett før oppskytning av en rakett eller romferje.

Professor Kaldvik, som hadde ringt meg, kom småløpende bort da han så meg. 

«Oskar, så bra at du kunne komme så fort. Som du sikkert har lagt merke til er 
det hektisk aktivitet her. Vi har oppdaget noe veldig spesielt. Bli med meg.»

«Jeg fulgte etter han til et møterom hvor det satt flere andre rundt bordet. Jeg 
kjente ingen av dem fra før, så Kaldvik presenterte meg for dem. De var fra 
Forsvaret, politiet og utenriksdepartementet. I tillegg var det to stykker fra et  
universitet i India.

«Vi har samarbeidet ganske lenge med professor Raphundi og professor 
Magardar på et unikt prosjekt», sa Kaldvik. «I over fem år har vi lett på hver vår 
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kant etter en sammenheng mellom en gammel saga og en del hendelser i vår tid. 
Mange løse tråder har plutselig blitt til et tau, og når vi trekker i tauet oppdager vi 
at vi er på sporet av det samme, bare fra hver vår side av planeten.»

«Det jeg skal fortelle dere nå er det viktig at dere holder for dere selv», sa 
Oskar til Mikkel og Anni. «Vi vet fortsatt for lite til å være sikre på hva som skjer, 
men det kan se ut som om de har funnet en skjult tunnel i en nedlagt gruve på 
Svalbard. Det er derfor mamma og jeg skal dra dit.»

«Men hvorfor haster det sånn? Det er jo snart jul og alt mulig», sa Anni. 
Stemmen hennes bar preg av både undring og usikkerhet.

«Hvis oppdagelsene de har gjort både på Svalbard og i India stemmer overens 
med sagaen, da er dette mest sannsynlig noe som kommer til å endre måten vi ser 
vår verden på. 

Sagaen forteller om et folkeslag som ligner på oss mennesker, men som ikke er 
mennesker. Og det som forundrer forskerne mest er at historien har blitt holdt så 
godt i hevd gjennom årene. Det er snakk om at denne sagaen er mer enn ti tusen 
år gammel. Samtidig virker den nesten oppdatert til moderne tid.»

«Er dette noe du har visst om, pappa?» Anni kikket på faren med store øyne.

«Nei, dette er helt nytt for meg. På en måte...»

«Hva mener du?» spurte Mikkel. Han gransket faren fra passajersetet.

De nærmet seg huset sitt, og svingte av fra hovedveien. Veien var tørr, men det 
hvirvlet en del snø både på og utenfor veien. De truende skyene var nesten over 
dem nå. Mange i nabolaget deres hadde gjort seg klare for snøfresing og måking.

«Det var noe foreldrene mine snakket om for veldig lenge siden», sa faren 
ettertenksomt. «Jeg har ikke tenkt på det før nå, egentlig.»

«Jeg kan ikke ha vært stort mer enn en sju-åtte år. Det var ganske kort tid til jul, 
husker jeg. Vi satt ved middagsbordet, alle tre. Moren min hadde vært bortreist 
noen dager med jobben, og hadde kommet hjem samme dag. Hun hadde lagd 
favorittretten min, pannekaker med masse bacon. Og blåbærsuppe.

«Jeg håper de får det til denne gangen», sa pappa til mamma, altså farmor.»
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«Det er jeg ganske sikker på», svarte hun i en optimistisk tone.

«Sa de noe mer om vannfolket, da?» undret farfar.

«Nei», svarte farmor. «De har ikke hørt livstegn fra Søylesletta på lenge.»

«Jeg tygde pannekaker og bacon som bare det, men jeg er sikker på at ørene 
mine var dobbelt så store enn vanlig. 

Farfar sendte farmor det blikket jeg visste betydde at de nok hadde sagt mer 
enn de burde... De ble stille, og konstentrerte seg om maten, de også.»

«Men hva har det å gjøre med det som foregår nå da?» spurte Anni ivrig. Hun 
hadde en egen evne til å lukte spenning og mysterier på lang avstand.

«Professor Kaldvik nevnte Søylesletta i dag, og noe om at vannet var gått ned 
mer enn noen gang de hadde registrert. Han ville ikke si så mye mer om akkurat 
det, men jeg tror mamma har fått litt mer informasjon om dette i dag. Vent til vi 
kommer hjem, så kan nok hun fortelle oss en del også....»

Faren konsentrerte seg om bilkjøringen, og de svingte straks opp i innkjørselen.

Mikkel la merke til at det satt to skjærer på mønet deres, de satt og vippet med 
stjertene og balanserte i den kraftige vinden. Idet alle tre gikk ut av bilen lettet 
skjærene, sveipet over hodene deres og forsvant inn i det gryende mørket.

Lysene var på inne hos dem, moren deres var tydligvis kommet hjem allerede. 
De skyndte seg inn fra den bitende vinden. Akkurat da de lukket døra kom de 
første store snøfillene blåsende. Vinterværet hadde nådd frem til dem.
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Luke 3
Moren møtte dem i gangen, hun hadde en koffert i hver hånd.

«Hei», sa hun muntert. Hun stoppet opp og kikket på dem.

«Ut fra ansiktene deres å dømme har dere allerede fått vite en del?» sa hun, 
delvis spørrende og delvis bekreftende.

«Ja», svarte faren. «Skal vi lage litt rask middag, og fortelle dem resten mens vi 
spiser?»

«Jeg har allerede gjort klart mat til oss, vi har ganske lite tid igjen til vi må dra», 
svarte moren. Hun satte fra seg koffertene nedenfor trappen til andre etasje, og tok 
i mot sekkene til ungene.

Alle tre hadde vært så opptatte med tankene sine når de kom inn døren at de 
ikke hadde lagt merke til at det luktet nystekt pizza. På kjøkkenøya stod en stor, 
hjemmelaget pizza, og det var satt frem tallerkener og drikke.

«Kom, la oss samles rundt bordet», sa Julie. Hun tente to stearinlys på bordet, 
og alle forsynte seg og satte seg ned.

Julie var en lang og rakrygget kvinne i slutten av tredveårene. Vanligvis var det 
lange, røde håret hennes satt i en stram hestehale, men nå dasnet det fritt nedover 
ryggen hennes. Krøllene ble ekstra synlige når hun hadde håret løst.

Hun hadde vært aktiv idrettsutøver som ung, faktisk helt til hun skulle bli 
mamma hadde hun deltatt på landslaget i stup. Interessen for stuping hadde 
smittet over på Mikkel, som nå var aktiv på det lokale laget. 

I tillegg til stuping var Julie også en aktiv fjellklatrer, noe som var hendig i 
mange sammenhenger når hun var ute i felt som arkelog. Både hun og faren 
hadde vært med på en del spesielle utgravninger, både innenlands og utenlands.
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Oskar hadde ikke vært like aktiv i idrett som ungdom, og den gangen de ble 
sammen hadde Julies foreldre spurt henne om Oskar var en hun kunne trives 
sammen med. Han virket så passiv og nerdete, syntes de. Det foreldrene hennes 
ikke visste den gangen var at han var med på et utviklingsprogram for teknologisk 
forsvar i felt, en fysisk svært krevende del av militærtjenesten hans.

Oskar hadde nettopp rundet førti, og var fortsatt en bidragsyter til en gruppe 
teknoforsvarere, både i politiet og Forsvaret. Hans lidenskap for fjellet og naturen 
hadde vedvart etter at han startet studiene sine.

Interessen for arkeologi hadde de begge hatt med seg fra barndommen. Oskars 
mor jobbet som historielærer på videregående, og faren hans hadde vært en ung 
professor i arkitektur i den lille byen Notre Dame i Indiana. Der møtte han 
kvinnen som skulle bli Oskars mor, og de flyttet etter hvert sammen til Norge. 
Kombinasjonen historie og arkitektur hadde blitt til arkeologi for Oskar.

For Julie var det onkelen hennes som hadde inspirert henne til å følge sporet 
mot arkeologi. Onkel Hans hadde vært en eventyrer og oppdager, og han fortalte 
alltid de sprøeste og mest spennende historier når familien var samlet. Julie satt 
med store øyne og hørte på, og forestilte seg hvordan det var å reise på 
oppdagelsesferd sammen med onkelen. Hun fikk aldri muligheten til det, ettersom 
Hans forsvant under en ekspedisjon i Antarktis mens hun enda gikk på 
videregående.

Det var ganske enkelt å forstå skepsisen Julies foreldre viste da hun kunngjorde 
at hun skulle studere arkelogi, og på den måten gå i onkel Hans sine fotspor. De så 
for seg både leteaksjoner og drama i fremtiden.

«Mamma, kan du fortelle oss mer om det som skjer?» spurte Mikkel mellom to 
munnfuller pizza. Han kikket nysgjerrig på moren mens han tygde i seg pepperoni 
og skinke under tykke lag med ost.

«Vel, jeg regner med at pappa har sagt at vi ikke kan si så veldig mye, og at 
dere absolutt ikke får lov til å dele dette med vennene deres - i hvert fall ikke 
enda», sa hun og kikket på barna sine.

«Ja, vi har skjønt det», svarte de nærmest i kor.
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«Ok, det vi vet så langt er at det ble funnet en stor sprekk i en av gruvegangene 
i en nedlagt gruve på Svalbard. Det er bare to dager siden. Folk fra gruveselskapet 
var nede på en rutinesjekk, og da går de gjennom alle typer sikkerhet. Sprekken 
har definitvt ikke vært der før, det er de sikre på», sa hun. 

«Universitetet her har samarbeidet med det Indiske Instituttet for Teknologi i 
Bombay i flere år. De har kombinert arkeologi og teknologi på en veldig 
spennende måte, og dette funnet kan være et stort gjennombrudd. Hvis sagaen og 
funnene vi gjør nå har en sammenheng, da betyr det at vi er i ferd med å oppdage 
noe ved planeten vår som vi ikke har visst noe om til nå.»

«Men hvorfor må dere reise, dere har jo ikke jobbet med dette prosjektet, har 
dere?» undret Anni. 

Hun ville nødig at foreldrene skulle reise akkurat nå, rett før jul. Og selv om 
hun var glad i farmoren sin, og egentlig elsket å være på gården hos henne, så ville 
hun gjerne være sammen med vennene sine også. Og hvis dette trakk ut i tid ville 
de ikke kunne feire jul sammen. De hadde alltid feiret jul hjemme hos seg selv, helt 
siden Mikkel var liten.

«Vi har vært med på en del av prosjektet, vi har bistått professor Kaldvik og 
teamet hans med tolking av den del symboler», sa faren. 

«Og noen av symbolene har pekt i retning av utgravninger vi har vært med på, 
både i Italia og i Japan», fortsatte han.

«Nå vil de at vi skal være blant de første som utforsker denne muligheten på 
Svalbard. Hvis det i det hele tatt er noe, da», sa han tankefullt før han gapte over 
en ny pizzabit.

«Hva er Søylesletta, mamma?» spurte plutselig Anni.

«Vel, det vi tror er at det kan være en underjordisk slette, støttet opp av høye 
søyler. Men dette er bare noe vi har fra sagaen. Vi vet ikke om den finnes, og vi vet 
slettes ikke hvor den er, i så fall.»
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Luke 4
«Hva har alt dette med moren til Peder å gjøre. Og faren til Dorthe?» Mikkel 

kikket på moren, og deretter på faren, som begynte å fortelle først.

«Dere vet vel litt om hva faren til Dorthe jobber med, ikke sant? Han er i en 
avdeling i Forsvaret som jobber med sikring av naturlige ressurser og 
øko-kriminalitet på et globalt nivå. Denne enheten samarbeider med mange 
norske enheter, og i tillegg har de et utstrakt samarbeid med tilsvarende enheter 
fra mange land rundt i verden.

Siden i fjor har de vært koblet inn i denne saken, ettersom det vi muligens er i 
ferd med å oppdage kan ha stor innvirkning på den militære balansen i verden. De 
dro i formiddag til et ukjent sted i Europa for å møte noen av de andre, 
utenlandske spesialenhetene.»

«Moren til Peder jobber i Utenriksdepartementet,» fortsatte moren. 

«Hun er rådgiver for en internasjonal gruppe med spesialister som prøver å 
finne ut hvordan et mulig funn skal håndteres i forhold til alle nasjonene på 
kloden. Funnet kan potensielt påvirke hele verdens befolkning, og det er 
avgjørende at dette håndteres på en god måte. De er samlet i London nå for å 
gjøre seg klare for å dele dette med verden, hvis det blir nødvendig.»

«Men hva er det egentlig vi snakker om? Hva er det som er så hemmelig og 
skummelt med dette» spurte Anni.

Oskar reiste seg opp og gikk bort for å hente veska si. Han tok den med bort til 
bordet, og dro ut en bunke dokumenter. Etter å ha bladd litt i papirene la han to 
ark på bordet. Det var to rare merker eller symboler på hvert ark.

«Dette er omtrent alt vi vet, bortsatt fra det som blir fortalt i sagaen.»

Han kikket bort på de to ungdommene, og satte seg ned igjen.

10

P R E L U D I U M



«Det dere ser her er tegn som kan bety noe om en ukjent kraft, en ukjent 
energi. Og et eller annet binder disse tegnene sammen. Vi vet bare ikke hva det 
er.»

«I følge sagaen finnes det noen steder i verden der disse tegnene hører hjemme. 
Hvis tolkningene er riktige finnes det en form for innganger, eller portaler, som gir 
adgang til en verden vi enda ikke har sett. Det blir blant annet nevnt noe om kalde 
og varme steder, og vi er ganske sikre på at et av de kalde stedene kan være 
nettopp Svalbard.»

«Og hvis vi finner det vi tror vi leter etter, er det avgjørende at dette kommer 
menneskeheten til gode, og ikke blir kontrollert av nasjoner eller grupperinger som 
ønsker å bruke det som en maktfaktor. Eller for å tjene penger på det»

Han plukket opp arkene og la dem tilbake i veska si.

Julie begynte å rydde av bordet.

«Folkens, vi må få opp dampen! Jeg tar meg av kjøkkenet og maten, så 
begynner dere å pakke. Vi kjører om en havltime, sånn at vi rekker avtalen i 
Skarsvika.»

Anni og Mikkel skyndet seg opp for å pakke hver sin bag. De hadde vært på så 
mange turer opp gjennom årene at de visste godt hva de trengte å ta med seg. I 
tillegg visste de at farmor hadde et reservelager av klær som passet dem, om de 
skulle glemme noe.

Kort tid etterpå sto de begge i gangen, med bagene ferdig pakket.

«Er det noe spesielt vi trenger å ta med oss, ettersom vi ikke vet hvor lenge dere 
blir borte?» ropte Mikkel mot foreldrenes soverom.

Faren stakk hodet ut av døråpningen.

«Ta med dere skolesakene, dere skal jo ha undervisning fremover. Og kanskje 
er det en idé å ta med snowboard eller noe dere kan holde på med i snøen, 
ettersom det ser ut til å bli en god del snø. Og hver deres lommelykt kan jo være 
kjekt», sa han.
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«Hvis du henter lommelyktene kan jeg ta frem snowboard og støvler», sa 
Mikkel til Anni.

De gikk i hver sin retning for å finne de siste tingene. Etter noen få mintter var 
alle klare, kofferter og bager pakket, og alt plassert i gangen.

Oskar stakk hånda ned i jakkelomma og tok frem en enkel mobiltelefon.

«Her, ta med dere denne telefonen. Den er skjermet, og kan brukes bortimot 
overalt. Det kan hende at vi får behov for å kontakte dere utenfor det vanlige 
mobilnettverket,» sa han til barna sine.

«Wow, dette høres jo nesten ut som en sånn spion-greie», sa Anni. 

«Kult!» sa hun, og gliste bredt.

Julie åpnet døren, og de gikk ut for å laste tingene sine i bilen. Oppå skiboksen 
på bilen satt det to skjærer helt inntil hverandre. Mikkel lurte på om det var de 
samme som i sted? Med det samme de gikk ned de få trappetrinnene mot bilen 
flakset de avgårde.

Det var blitt helt mørkt ute nå, og snøen lavet ned. Vinden hadde slettes ikke 
avtatt, så det var nærmest snøstorm der ute. Snøfillene føyk forbi gatelysene, der 
var det lett å se hvor mye det egentlig snødde. De skyndet seg, og lempet alt inn i 
bagasjerommet. Mikkel fikk snowboard og støvler opp i skiboksen.

Oskar startet opp bilen og begynte å børste snøen av rutene. Julie småsprang 
opp til inngangsdøren, forsvant på innsiden et øyeblikk og kom ut igjen med en 
liten bag. Hun låste døren, tok et raskt overblikk over huset og gikk ned til bilen.

«Da er vi klare, til og med foran skjema», sa hun idet hun satte seg inn.

«Skarsvika neste, Lennart venter nok på oss allerede. Er dere ok?» 

Hun kikket bak på Anni og Mikkel.

De nikket.

«Jeg har bare litt sommerfugler i magen», svarte Anni.

«Hm, sommerfugler i vinterland», kommenterte Mikkel og smilte.
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Luke 5
De rygget ut av gården og ut på veien. Det hadde allerede lagt seg ganske mye 

snø, og det var ikke brøytet enda. På grunn av den sterke vinden la snøen seg i 
fonner, både på veien og ellers der naturen syntes det var gunstig med en stor 
snøfonn eller tre.

Lysene fra bilen lyste opp snøflakene som danset i lufta, de glitret og skinte. Det 
var som å være i en diger snøkule som ble ristet skikkelig kraftig. Den store bilen 
tok seg greit frem på den snødekte veien, og snart var de på hovedveien, med stø 
kurs mot Skarsvika.

Idet de rundet den store svingen på toppen av Skarsheia så de fjorden gjennom 
snøværet. Det løyet tydeligvis litt, og vinden virket roligere nå. Kanskje det bare 
var at den ikke fikk like mye tak her, ettersom de var litt lenger inni landet?

De svingte rundt den siste svingen før Skarsvika, og der så de Lennart og båten 
hans. Båten lå fortøyd ved den opplyste brygga som båtforeningen hadde bygget. 
Skarsvika var et knutepunkt for både båtfolk og andre reisende, ettersom Lennart 
og et par andre drev en lokal rutetjeneste. 

Flere store friluftsområder lå en kort båttur unna Skarsvika, og disse områdene 
var svært populære i sommerhalvåret. Forståelig nok var det liten interesse for 
fotturer i fjell og mark nå i desember. Likevel gikk rutebåtene etter behov, for en 
del av de fastboende rundt her hadde ikke veiforbindelse. Det gjorde at de var helt 
avhengige av båt, både for å frakte seg selv, og alt av mat og ting og tang.

Farmors gård var ett av disse stedene uten vei. Det tok omtrent en halv time 
med vanlig båt å komme over til gården hennes. På sommeren gikk det som regel 
an å kjøre med lettbåt, og da tok det bare drøyt ti minutter.

De fleste hadde vanskelig for å forstå hvorfor farmor valgte å bo så avsides, 
særlig etter at farfar gikk bort for en del år siden. Familien hennes skjønte det godt, 
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derimot. Å komme dit var som å stige ut av den vanlige verden, tiden endret 
karakter, og både farger og lyder ble liksom sterkere og vakrere.

Etter noen dager her var det vanlig å oppleve at tiden på et vis hadde stoppet 
opp. Dagene var lange og gode, det var lite mas og aldri vonde ord. Himmelsk, 
rett og slett.

Det virket ikke så veldig himmelsk akkurat i kveld, med vinden ulende rundt 
ørene og snødrevet tungt i lufta. Lennart vinket til dem når han så at det var deres 
bil som nærmet seg.

De svingte inn på parkeringsplassen ved båthavna, og kjørte inn under taket på 
leskuret som var satt opp for nettopp slike dager. Oskar rygget så langt innunder 
taket han klarte. Det var jo greit å holde mesteparten av snøen på utsiden av bilen.

«Hei», ropte Lennart til dem, han var på vei bort til bilen for å hjelpe dem.

«Hei, Lennart», ropte Julie tilbake til han.

«Litt av et vær i dag, eller hva?»

«Nja, dette er jo bare vanlig vintervær, det», kom det rolig fra Lennart. 

De andre visste godt at han hadde vært ute i skikkelig ruskevær mange ganger. 
Lennart var en røslig kar, og han plukket med seg både bager og snowboard i de 
store arbeidsnevene sine, før han trasket tilbake til båten. Han hoppet uanstrengt 
ombord i båten, selv om den lå og rullet i bølgene.

Båten hans var en halvstor sjark, gjort klar for både fiske og transport. Båten så 
ikke så karslig ut, men de som hadde vært med Lennart på tur visste at han tok 
godt vare på båten sin, og alt var både i orden og skinnende rent.

«Lurer på om vi skal komme oss over, jeg tror det kommer til å øke på igjen», 
ropte han bort til Mikkel og Anni.

«Ja, vi kommer.» Mikkel viftet med hånden for å signalisere at han var enig 
med Lennart. Han og Anni gikk bort til moren og faren, nå sto de alle i le av 
vinden.

14



«Vel», sa Oskar. «Da dra dere, og det gjør vi også. Ta vare på dere selv og 
hverandre, og ha en hyggelig førjulstid hos farmor. Jeg er sikker på at dere får det 
fint.»

Han ga først Anni en god klem, og deretter Mikkel. Mikkel klemte godt tilbake, 
og han la merke til at han kjente dirringen igjen. Det ble en lang klem.

«Jeg vet at dere er varsomme og alt det der, men...», begynte Mikkel.

Faren kikket litt overrasket på Mikkel. Dette var litt uvant, merket han.

«Ta vare på hverandre dere også. Håper dere finner det dere leter etter», 
fortsatte Mikkel. Han ga faren en klem til, en kort en.

«Takk, Mikkel, det skal vi. Og vi har dyktige folk sammen med oss, så dette blir 
nok bra», beroliget faren han.

Julie ga datteren sin klem og et kyss på hvert kinn.

«Jeg gleder meg til vi sees igjen, alle sammen», sa hun til de andre.

Mikkel fikk en god klem han også.

«Kommer dere?» ropte Lennart fra båten. Han hadde begynt å løsne 
fortøyningene, og var klar til å dra.

«Ha det, da. Vi snakkes!» 

Alle fire sa det omtrent på likt. Med forsiktige smil vinket de til hverandre og 
skilte lag i snøværet. Julie og Oskar satte seg i bilen, og kjørte avgårde med en 
gang. De hadde et fly å rekke.

Anni og Mikkel gikk ned på brygga og hoppet ombord i båten til Lennart, han 
sto klar og hjalp dem ombord. Så fort de var inne under tak la Lennart fra, og de 
satte kursen mot Elvsfjord og farmors gård.

Været var åpenbart i ferd med å bli verre igjen. Båten ristet i vinden, og sjøen 
pisket på rutene. Sikten var bortimot null, så det var best å stole på at Lennart 
visste veien. Praktisk talt i blinde.
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Luke 6

Med det samme de rundet det ytterste neset på den andre siden av fjorden løyet 
vinden betraktelig. Vinden kom fra nordøst, og nå skjermet fjellene godt for den 
sterke vinden.

Både Mikkel og Anni hadde stått i styrhuset sammen med Lennart hele tiden, 
de ville gjerne se det som var å se. Enda de ikke så noe annet enn sjø og snø. De 
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hadde ikke turt å si så mye, de ville ikke forstyrre Lennart. Ikke det at han virket 
veldig stresset av situasjonen, han var like rolig hele veien, og svingte båten så den 
formelig danset i bølgene.

Når det roet seg ned tok endelig Anni mot til seg, hun ville spørre Lennart om 
noe. Samtidig visste hun at hun skulle trå varsomt.

«Du Lennart, du som er godt kjent her omkring. Vet du noe om hvordan det 
var her i gamle dager?»

Lennart kikket skrått ned på henne. Selv om Anni var ganske lang for alderen 
var Lennart mye høyere enn henne. Han var sikkert nærmere to meter.

«Hva mener du med gamle dager?» undret han.

«Vel, sånn før det fantes biler og fly og sånn», sa Anni nølende.

«Hehe, nå er jo ikke jeg så veldig gammel selv da, så det du lurer på er vel ting 
jeg har blitt fortalt selv, tenker jeg», sa Lennart mens han kikket ut i mørket foran 
dem.

«Det jeg vet er at det var et yrende liv her omkring. Det var mange som drev 
med fiske, og nesten alle drev en gård, noen små og noen litt større. Og 
Elvsfjorden var et møtested for alle i nærheten her. Folk kom hit i båt, uansett om 
det var begravelser, bryllup, sommerfester eller julefester. Farmoren og farfaren 
deres var som regel vertskap, det var de som hadde ansvaret for bygdehuset. De 
arrangerte de mest fantastiske julefester. Jeg husker det fortsatt godt fra da jeg var 
liten.»

Lennart ble stille, han tygde litt på underleppa og klødde seg i skjegget.

«Men det var før fjellet i Sildefjorden raste ut. Etter det var det nesten ingen 
som turde å komme hit lenger, de mente det spøkte i fjellene her. Bare tullprat, 
selvfølgelig, men når ryktet først fikk tak var det ikke til å endre på.»

De fortsatte innover fjorden, sjøen var mye roligere nå, og ettersom vinden 
hadde løyet såpass mye virket ikke snøværet så kraftig lenger. Eller snødde det 
mindre nå?



«Se der», sa plutselig Lennart og pekte. «Der er lysene i Solvika, lysene ned til 
brygga er slått på. Hun står vel og venter på oss allerede, kjenner jeg henne rett.»

Lysrekka ned fra huset var veldig karakteristisk fra denne vinkelen, den lagde 
en klar og tydelig S som kveilet seg ned i mørket.

Og Lennart hadde helt rett. Når de nærmet seg så de henne, hun sto vendt mot 
dem, med det ene lyset på brygga rett bak seg. Det så ut som om hun hadde en 
diger glorie rundt seg, forsterket av alle snøfnuggene som svirret i lufta.

Med stadig mindre fart gled båten rolig forbi den lille holmen rett ut for 
Solvika. Lennart la båten i en stor sving for å legge den med baugen mot været. 
Anni og Mikkel gikk ut på dekket, farmor vinket til dem med det samme hun så 
dem. Selv om ansiktet hennes var i skyggen kunne de tydelig se det gode smilet 
hennes.

Med stø hånd la Lennart båten tett inntil brygga, og bakket litt for å legge den 
stille. Mikkel var klar med fortøyninga, og Anni brukte båtshaken for å holde 
båten mot brygga.

«Dere har ikke glemt dette, nei», humret Lennart til dem.

«God kveld, Frøydis,» sa han og bukket overdrevent til henne.

«God kveld til deg også, Lennart», svarte hun og neiet pent mens hun klukklo.

«Hei, mine kjære barn, velkommen til Solvika!» sa hun hjertelig, og gikk mot 
dem med åpne armer. Hun tok dem i hver sin armkrok og klemte dem lenge og 
godt.

«Jeg har gledet meg sååå mye til dere skulle komme.» Hun sa det mens hun 
kikket godt på dem, som for å studere om de hadde endret seg mye siden sist de 
møttes.

«Gikk turen greit, eller?» spurte hun dem. 

«Jada, Lennart har så peiling på det han holder på med, han hadde vel funnet 
frem med bind for øynene», sa Mikkel høyt nok til at Lennart kunne høre det. 
Han hadde tatt bagene deres opp på brygga, og kom nå opp med snowboardene 
og resten av tingene deres.
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«Ja, det var en interessant idé,» gliste han. «Kanskje jeg skal prøve det en 
gang...? Uansett, hvis dere vil kan dere jo bli med ut og fiske en dag», sa han til 
dem idet han gikk ombord i båten igjen.

«Ja, det blir vi gjerne», svarte Mikkel. «Vi bare gjør unna litt lekser først, så vi 
får litt bedre tid i dagene fremover. Vi sees snart!»

«Takk skal du ha for hjelpen, Lennart. Vel hjem, vi snakkes i morgen.» 

Farmor sendte et slengkyss til Lennart, og han vinket til dem. Alle tre vinket 
tilbake, og både han og båten forsvant raskt ut i mørket.

«Kom, vi går opp og lager litt varm kveldsmat. Det har vært en spesiell dag for 
dere, vil jeg tro. Jeg vil gjerne høre alt om det, og det er sikkert mye annet nytt 
dere kan dele med en gammel farmor.»

De snudde rundt og begynte å gå opp mot huset. Det glitret så vakkert, det 
store, gamle huset, kledd i kald snø og varm belysning.
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Luke 7
Det knirket i snøen på vei opp mot huset, farmor hadde måket en bred og fin 

sti hele veien. Når de nærmet seg huset så de at det var pyntet til adventstid, med 
stjerner i vinduene og små, glitrende lyskjeder på flere av trærne utenfor.

Farmor tråkket i vei, og Anni og Mikkel måtte anstrenge seg for å holde følge 
med den gamle damen. Hun var nok sprekere enn de fleste i hennes alder. Hun 
kikket bak og smilte til dem, åpenbart klar over at de syntes det gikk litt raskt 
oppover. Midtveis tok hun en pust i bakken, så barna kunne hente henne inn igjen.

«Det er lenge siden dere har vært her nå. Går det greit med den tunge lasten?» 
spurte hun oppriktig. Med bager, snowboard og det hele ble stigningen opp mot 
huset ganske tung. Farmor haddde tatt med seg det hun klarte, hun også, så lasten 
var jevnt fordelt.

Etter noen sekunders hvile trasket de videre, og snart sto de i yttergangen. De 
pustet litt tungt, glade for å være i hus igjen. Inne merket de den velkjente lukten 
av varmt hus, vedovn - og kongerøkelse. Farmor likte å lage julelukt i huset, som 
hun pleide å si.

«Velkommen hit, og velkommen inn», sa hun hjertelig når de var vel inne. 

På kjøkkenet ble de ønsket velkomne av Kosedyret, den godt voksne katten 
farmor hadde hatt siden den var en nyfødt kattunge. Enten kjente den dem igjen, 
eller så var den bare glad for å se flere mennesker. Den purret og gned seg mot 
leggene deres, halen visket frem og tilbake, tuppen krummet seg. Navnet hadde 
den fått fordi den alltid hadde vært veldig kosete.

Farmor hadde satt frem litt mat, og satte i gang med å steke speilegg til dem. 
De satte seg ned og spiste, og farmor fortalte at Oskar hadde ringt henne fra 
flyplassen rett før de skulle ta av fra flyplassen. Alt hadde gått etter planen, og de 
skulle være fremme i løpet av natten. De kom sikkert til å ringe i morgen også.

20

P R E L U D I U M



«Jeg setter tingene deres opp på rommene deres mens dere spiser, dere sover 
der dere pleier», sa hun og tok en bag i hver hånd og forsvant opp trappa.

Anni og Mikkel var tause, de spiste og kikket ut av vinduet. Dagen hadde vært 
veldig spesiell, og inntrykkene ble fordøyd sammen med farmors gode, 
hjemmelagde brød. Samtidig som de var ferdige med maten kom farmor ned 
igjen, hun hadde med håndklær til dem.

«Kom, så setter vi oss inn i stua, det er fyr i peisen. Jeg vil ha en kopp te. Er det 
noen som vil holde meg med selskap?» spurte hun mens de ryddet av bordet 
sammen. 

«Jeg tar gjerne en kopp nypete», sa Anni. 

«Og jeg vil gjerne ha en solbærte, hvis du har», stemte Mikkel i.

«Skal bli», trallet hun, satte over kjelen og tok frem tre krus.

De gikk inn i stua, og fant seg til rette rundt salongbordet. Farmor satte seg i 
lesestolen sin, en høyrygget ørelappstol med matchende fotskammel. Skinnet i 
stolen viste tydelig at stolen var både gammel og godt brukt, men det gode 
håndverket gjorde at slitasjen bare fremhevet det flotte møbelet.

Det knitret godt i peisen, flammene kastet et gyldent lys over hele rommet. 
Skyggene danset på veggene rundt dem.

«Så, fortell meg hva som har skjedd», sa farmor vennlig. Hun holdt kruset med 
begge hender, og blåste litt på den varme teen. Barna visste at farmor kjente til 
mye av det som skjedde i farens liv, og de var begge inneforstått med at hun kunne 
få vite alt som hadde skjedd. De fortalte hver sin runde, om helikoptre, sprekken i 
gruven på Svalbard, universitetet i Inda, om militære og om departementer. 
Farmor lyttet, nikket og fulgte godt med på det de fortalte.

Etter en stund kikket hun på klokka, og vurderte barnabarna sine litt.

«Selv om jeg er skikkelig klar for å høre enda mer om hvordan dere har det, og 
om alt som har skjedd i dag, så lurer jeg på om vi skal ta tidlig kveld, og heller 
prate sammen i morgen tidlig? Hva tror dere?»

Mikkel og Anni nikket, og supte i seg siste resten av teen sin.
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De sovnet begge som steiner med det samme hodene traff  puta.

Neste morgen var de tidlig oppe alle sammen. En lang og god natts søvn hadde 
gjort godt, og de våknet opp til en blekgul, gryende soloppgang. Vinden hadde gitt 
seg, og det snødde heller ikke lenger. Ute var landskapet kledd i skikkelig 
julestemning, trærne hang med greinene, fulle av snø.

«Jeg har tatt frem badekåper til dere hvis dere vil starte dagen med et bad.» 

Et stykke ovenfor huset kom det opp en naturlig vannkilde, og over den hadde 
farmor og farfar bygget en stort sidebygning. De hadde ledet en del av vannet til 
en diger, underjordisk drikkevannstank. Den andre delen av vannet hadde de 
brukt til å forsyne et ganske stort basseng med naturlig, rent kildevann. På vinteren 
ble bassenget varmet opp av jordvarme og solfangere, og på sommeren var det 
behagelig kjølig.

Bassenget var stort nok til både svømmetrening og stuping, selv om det høyeste 
stupebrettet var «bare» tre meter. Ganske fantastisk å ha noe sånt på et slikt sted, 
det syntes både Anni og Mikkel. De elsket å bruke bassenget når de var her på 
besøk. Fjorden var tross alt en del av Nord-Atlanteren, så det var sjelden noe 
særlig badetemperatur der.

«Skal vi løpe barbeint bort?» Farmor sto klar.

«Ja, kom igjen. Det gjør vi!»

Da løp sammen bort til det store badehuset. På innsiden var det som å komme 
inn i en tropevarm regnskog i forhold til vinteren på utsiden. Store vinduer badet 
bassenget med dagslys. De første solstrålene streifet inn akkurat samtidig som de 
tok fart og hoppet uti. Vannet slukte dem med digre plask, og når de kom opp 
igjen skrattet de høyt, alle tre.

«Åh, dette er så deilig», sa Anni frydefullt.
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Luke 8
En dukkert i morgensola var en ypperlig start på oppholdet deres i Solvika. De 

tørket seg og gikk inn for å lage frokost. Mens de satt og spiste fortalte Anni og 
Mikkel resten av historien fra dagen før, og farmor lyttet interessert. Når Mikkel 
nevnte det faren deres hadde husket fra barndommen ble først farmor litt 
flakkende i blikket, deretter smilte hun lurt.

«Jaså, så han husker det, ja. Farfar skjønte at vi hadde sagt mer enn vi hadde 
tenkt å gjøre, og vi trodde han var for liten til å skjønne noe av det.»

«Så hva vet du om Søylesletta, da?» spurte Mikkel farmor.

«Det skal jeg fortelle dere, men da trenger vi god tid. Nå skal vi heller fokusere 
på det jeg har lovet å bidra med, nemlig hjemmeskole. Inspektøren har sendt over 
ukeplanene deres, så jeg har oversikten over hva dere skal gjøre. Bøkene har dere 
med, så det skal gå greit. Mikkel, du har tentamen i engelsk på fredag, ikke sant?»

«Ja, det stemmer», sa Mikkel. «Men hvordan skal vi få til det?» undret han.

«Det løser vi lett med internett og videosamtale. Skoleledelsen har oversikt over 
alvoret i situasjonen, og har derfor fått midler til å ta inn en vikar som kan jobbe 
med deg en til en denne gangen. Det kommer til å gå bra», sa farmor muntert.

Ettersom farmor hadde vært lærer i så mange år visste hun godt hva som skulle 
til for å både motivere og engasjere. Hun var en smidig lærer, med interessante 
tanker rundt fagene de gikk gjennom. Og friminuttene var rause.

«Jeg vil at dere skal finne dere hver deres bok i biblioteket her, så kan dere 
bruke den som grunnlag for både norsk, engelsk og historie. Velg hvilken som helst 
bok dere vil, så lenge den er mer enn tretti år gammel. Når dere har lest den 
begynner vi å studere både språket, endringer frem til nå, og mulige påvirkninger 
denne ene boken kan ha hatt for dagens samfunn. Ok?»
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De var lett for begge to å akseptere utfordringen, de visste at det flommet over 
av interessante bøker hos farmor. Både hun og farfar hadde vært ivrige lesere, like 
mye i forhold til jobb som til deres egne interesser. Spennet i bøker var stort, det 
var alt fra historier om egyptiske faraoer til fluebinding og søm.

Ivrig gikk de inn på biblioteket for å finne hver sin bok.

Farmors bibliotek var stort. Eller enormt, egentlig, tatt i betraktning at det var 
et privat bibliotek i et vanlig hus. Det var høyt under taket i det gamle huset, og de 
fleste rommene var store. Dette hadde utvilsomt vært en spesielt staselig gård 
allerede den gangen farmors besteforeldre bygget den.

Biblioteket var i den borterste enden av huset, med høye vinduer både mot 
sjøen og mot skogen. To vegger var helt dekket med bokhyller, det sto en 
trappestol klar for å komme til de øverste hyllene. Bøkene var sortert etter emne, 
og ryggene på mange av bøkene viste at dette var en boksamling med en lang 
historie. Mange av bøkene var prakteksemplarer, håndlaget med faglig kunnskap 
og masse kjærlighet.

Mikkel gikk målrettet bort til området med bøker om arkitektur. Han ønsket å 
sette seg litt inn i det farfaren drev med, for å bli litt bedre kjent med han, på en 
måte. Farfar Vince, eller Vincent som han egentlig het, gikk bort rett etter at 
Mikkel ble født. Han var en del eldre enn farmor, men var likevel ganske ung da 
han døde. 

På en reise i Østen hadde han blitt bitt av en slange, og selv om bittet hadde 
blitt behandlet raskt ble han aldri helt seg selv igjen. Han kom seg hjem til Norge 
og Solvika, men han visnet mer og mer bort. Da han fikk lungebetennelse ebbet 
livet ganske raskt ut, immunforsvaret hans var nok ganske dårlig.

Farmor hadde sørget en kort stund, men både hun og farfar hadde et spesielt 
forhold til hverandre, til naturen og til livet. 

«Livet er en reise, og en dag er reisen slutt.» Det var farmors grunnleggende 
syn på tilværelsen. Lev nå mens reisen pågår, det er for sent etterpå. Så livsglede 
og livslyst var noe hun holdt høyt.
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I en av de nederste hyllene traff  sola en bokrygg med gullpreg, og naturlig nok 
pirret det Mikkels nysgjerrighet. Han tok frem boken. «Ancient Architecture and 
the Icons of  Human Spirit». Tittelen var preget med gammeldagse bokstaver i 
ryggen. Forsiden var en svært forseggjort illustrasjon, preget med tynne gullstreker 
ned i det mørke skinnet. Det var en skikkelig murkloss.

«Fortidens arkitektur og symbolene på menneskets ånd», oversatte Mikkel for 
seg selv. Han bladde i boken. Den luktet gammelt. Og litt søtt krydderaktig.

Anni kikket litt rundt først, og endte opp med å saumfare bøkene om 
polekspedisjoner. Hun fant til slutt en hun ville lese, den handlet om nordmenn på 
oppdagelser i Antarktis. Hun skjønte fort hvorfor nettopp denne fenget, den 
minnet henne om morens onkel Hans.

De tok med seg bøkene tilbake til kjøkkenet. Farmor satt ved spisebordet, hun 
bare kikket ut av vinduet. Det murret i tinningen til Mikkel, og Anni plukket opp 
stemningen i rommet.

«Farmor, hva er det?» spurte hun forsiktig.

Farmor kikket taust ut av vinduet en stund, før hun snudde seg mot dem.

«Professor Kaldvik fra universitet ringte nettopp. Dere kan legge fra dere 
bøkene. Kom og sett dere», sa hun stille. De satte seg ned og kikket urolig på 
farmoren.

« Det har vært en ulykke på Svalbard. Hele teamet hadde vært ivrige etter å 
komme i gang med utforskingen av gruven, og en gruppe på seks hadde dratt ned 
i gruven allerede i formiddag. Moren og faren deres var med. De hadde hatt 
kontakt med dem, og de hadde funnet sprekken. Like etterpå ble kontakten brutt, 
og før de visste ordet av det kollapset hele gruven. Ingen vet enda hva som har 
skjedd, de vet bare at store deler av gruvegangen er totalt ødelagt.»

De satt i stillhet, de prøvde å ta inn det hun hadde fortalt. Dagen var plutselig 
blitt mørk, selv om sola fortsatt skinte utenfor.
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Luke 9
Anni kjente at halsen snurpet seg igjen, hun prøvde å svelge, men det gikk ikke. 

Det kunne ikke være mulig, noen måtte ha misforstått et eller annet. For det kunne 
ikke være en spøk, det var alt for drøyt til det.

Mikkel kjente at tårene var på vei, han kunne smake saltet allerede. Om han 
bare hadde visst at det var dette han hadde kjent når de skilte lag i går, da kunne 
han sagt mer tydelig fra til foreldrene. Kanskje hadde de valgt å gjøre ting 
annerledes da. Han satt og kjente på en gnagende skyldfølelse.

Farmor virket rolig, men samtidig preget. Hun reiste seg, gikk bort til komfyren 
og satte over tevannet. Hun tok med et glass vann til hver av barna.

«Husk at vi ikke vet stort enda, da», sa hun beroligende til dem.

«For det første er alle sammen rutinerte i jobben sin, de vet å sikre seg, og de 
passer på hverandre. Ettersom kommunikasjonen er brutt vet ingen på overflaten 
noe. For alt vi vet sitter de nede i gruven og planlegger redning fra undersiden av 
raset.»

«Du er jammen meg bra positiv», sa Mikkel spakt til henne mens han tørket en 
tåre med genserermet.

«Ja, hvorfor ikke? Vi vet veldig lite, det gjør de andre som er på Svalbard også. 
En ting er i hvert fall sikkert, vi får ikke gjort noe herifra», sa hun.

«Og bekymring er helt bortkastet, det bare ødelegger vår dag uten å hjelpe 
noen andre. Vet dere, noe sier meg at dette kommer til å ordne seg. På en eller 
anne måte. De kommer til å holde oss orientert. I mellomtiden kan jo vi være 
takknemlige for å være her, sammen.»

Hun hentet kjelen med kokende vann, og sjenket i krusene deres. De drakk te, 
snufset litt, kikket på hverandre og kikket ut på det vinterkledde landskapet. 
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Fjorden lå stille og speilet fjellen på den andre siden. Etter en liten stund lettet 
sjokket og sorgen, det var nesten som om sola begynte å skinne sterkere...

«La oss bruke dagen best mulig måte. Hvis vi bruker litt av lørdagen får dere 
bedre tid til å være med Lennart ut på sjøen. Fant dere bøker dere kunne bruke?»

Farmors engasjement smittet over på Anni og Mikkel. De viste henne bøkene 
de hadde funnet frem, og begrunnet valgene sine.

«Spennende valg», sa farmor entusiastisk. «Hvordan vil dere gjøre det, da?»

«Jeg tenkte å lære om symboler som har blitt brukt av mennesker gjennom 
tidene, og se om jeg kan finne noe her i Solvika», sa Mikkel mens han bladde ivrig 
i boka.

«Og jeg har lyst til å finne ut hvordan de store ekspedisjonene ble planlagt, og 
kanskje prøve å lage en miniekspedisjon i Solfjellet», sa Anni med stolthet i 
stemmen.

«Oj, dere kaster dere rett inn i det, ja. Si fra hvis jeg kan bidra med noe, da», sa 
farmor lattermildt. Hun kikket beundrende på barnebarna sine mens hun drakk 
litt mer te. 

Og dermed satte de i gang, og den mulige katastrofen på Svalbard var plutselig 
satt i skyggen av ungdommelig nysgjerrighet. Farmors optimisme hadde påvirket 
dem, og Anni og Mikkel forsvant inn i hver sin bok.

Først langt utpå dagen oppdaget de hvor lenge de hadde sittet fordypet i 
bøkene. Det var ganske tydelig at de hadde valgt emner som interesserte dem. De 
kikket på hverandre, og kikket rundt seg etter farmor. De hadde ikke sett henne 
siden de begynte å lese. Begge tok en pause, og gikk for å se om de fant henne.

Hun var ikke å se noen steder inne, ikke engang Kosedyret var å se. De kledde 
på seg og gikk ut for å sjekke. Det var vindstille, lufta var kald og skarp, og sola var 
på vei over fjellet nå. Her inne i fjorden var det hverken trafikk eller andre 
mennesker, så alt de hørte var naturen. Og stillheten. 
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Det var en god stillhet her. I det fjerne hørte de måker, de hadde sikkert fest et 
sted hvor sild eller annen småfisk vaket i overflaten. Et og annet skjæreskrik kom 
fra skogen. Det var så stille at de kunne høre de små bølgene som klukket mot 
steinene nedi fjæra, enda det var langt ned til sjøen. Den salte sjølufta pirret i 
neseborene deres.

De ruslet ned rundt huset, og satte kursen mot båthuset. Halvveis nede så de 
henne, hun satt urørlig på en stubbe oppunder skogbrynet. Sporene i snøen viste 
hvor hun hadde gått, så Anni og Mikkel valgte samme ruta.

Hun satt med øynene lukket, og Kosedyret lå i fanget hennes. Når de kom frem 
til henne åpnet hun øynene sakte, og kikket på dem med døsige øyne. Smilet 
hennes var varmt og hjertelig.

«Hei, der er dere jo. Jeg og Kosedyret gikk oss bare en tur for å fortelle farfar 
om alt dere er i gang med. Han ville vært så imponert over dere...» Hun strålte om 
kapp med den varmende sola.

De ruslet sammen tilbake til huset, ingen sa noe. Øyeblikket var fylt med en 
uforklarlig høytidsstemning. Det glitret i sjøen, og noen små, luftige skyer skled 
over himmelen. Kosedyret kom slentrende et par meter bak dem, uanfektet slik 
bare katter kan få det til.

En liten flokk måker fløy stille over dem, de endret posisjon i forhold til 
hverandre der de fløt i lufta. Fra øyeblikk til øyeblikk dannet de forskjellige 
formasjoner. Mikkel bråstoppet. Så han virkelig det han trodde han så?

De andre snudde seg for å se hvor det ble av han. Han sto bare og kikket etter 
måkene, munnen halvveis oppe, på vei til å si noe. Han pekte på måkene, fingeren 
dirret av iver.

«Så dere det?» spurte han dem i et uvanlig høyt toneleie.

«Så hva da?» Anni kikket på broren med hevede øyebryn.

«De... de tegnet symboler på himmelen...» sa han, uten egentlig å tro på det 
han selv sa.
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«Lesepause, kanskje?» gliste Anni til han. Hun kikket opp på farmor og ristet 
litt på hodet.

«Ja, kanskje det...» sa farmor. Hun blunket lurt til Anni og gikk sakte videre 
oppover mot huset.

Mikkel klødde seg under lua, og begynte å gå igjen, han også. Han var sikker 
på at han så det, men han skjønte at det også kunne vært helt tilfeldig.
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Luke 10
Kosedyret pilte mellom beina på dem alle for å komme først inn i varmen. Han 

sprang bort til vedovnen på kjøkkenet, og la seg godt til rette under den.

Mikkel gikk rett inn i biblioteket, og satte seg ned med boka si. Målrettet 
begynte han å gå gjennom hele boka. Han bladde og bladde.

Anni ble igjen på kjøkkenet, og farmor foreslo at de kunne ha lørdagsgrøt som 
lunsj, og heller spise litt sen middag i dag. Anni støtten idéen, grøt var noe de 
sjelden hadde hjemme. I tillegg var farmors grøt ekstra god. Om det var på grunn 
av grøten, eller om det var på grunn av farmor, det hadde hun aldri skjønt helt.

Hun gikk inn i biblioteket, hun også. Der var Mikkel travel med å studere boka, 
han skrev notater og tegnet. Han bladde frem og tilbake, kikket ut vinduet, tegnet 
litt og bladde mer.

«Finner du noe interessant?» Anni gikk bort og satte seg på armlenet hans.

«Jeg vet ikke, men jeg tror det», sa han sakte. Stemmen var litt fraværende.

«Kan jeg vise deg?» spurte han plutselig, tydelig tilbake fra tankeverdenen.

«Ja, selvfølgelig!» Hun var råspent på hva det var han hadde oppdaget.

Han viste henne to bilder i boka, og holdt frem den ene skissen sin.

«Se her. Det jeg har tegnet er det jeg så måkene lage i lufta i sted. Minner dette 
deg om noe? Husker du de symbolene pappa viste oss i går?»

Han kikket opp på søsteren. Hun studerte tegningene, sammenlignet og prøvde 
å huske tilbake til de få sekundene hun så det faren hadde vist frem.

«Ja, jeg skjønner hva du mener. Men, mener du på alvor at måkene tegnet 
symboler i lufta i sted?» Hun gjorde ingen forsøk på skjule skepsisen.
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«Jeg skjønner at det høres fjernt ut, og jeg er klar over at det kan ha vært helt 
tilfeldig. Likevel var tegnene der, klare som bare det. Og nå finner jeg dem her, og 
de har tydeligvis sammenheng med det pappa viste oss. Hvor mange tilfeldigheter 
kan det være på en gang?» 

Begge studerte tegningene nærmere. Symbolene lignet ikke noe de hadde sett 
før, de var snodige og detaljrike. Kanskje noe som kunne ligne på egyptiske tegn?

«Jeg skal i hvert fall være mer årvåken fremover, hvem vet hva som dukker 
opp.» Mikkel kikket opp på søsteren. «Hvordan går det med deg ,da?»

«Med prosjektet, mener du?»

«Ja, det også. Men jeg tenkte vel egentlig mest på mamma og pappa, hvordan 
har du det i forhold til det som har skjedd?»

«Vet du, jeg er enig med farmor. Vi vet så lite enda, og mamma og pappa er 
godt trent, begge to. Både i jobben sin og utenom. De er smarte, og de er sterke.»

«Jo, det er vel noe i det.» Mikkel uttrykte en viss engstelse blandet med håp.

«Enn prosjektet da, har du noen planer?» Han lukket boken sin og la alle 
papirene i en bunke oppå.

«Ja, absolutt! Ettersom det er vinter og mye snø blir det ganske enkelt å lage en 
miniekspedisjon. Og farmor har en gammel hundeslede stående i uthuset. Alt jeg 
trenger er en hund eller ti. Kanskje Kosedyret kan dra..?» Hun lo rått.

«Vi kan jo gjøre det sammen, da blir det litt enklere. Hvis begge har ski kan vi 
jo bare bytte på å trekke sleden etter oss. Hvor har du tenkt å legge løypa?»

Anni forklarte at hun hadde tenkt å lage en delvis realistisk ekspedisjon, med 
ekstra klær, telt, sovepose og mat. Nok til å være ute i to dager og en natt. Hun 
ville gjerne ha med broren på turen, både fordi det ble lettere, men også fordi hun 
ville føle seg tryggere hvis han ble med. Da kunne de kanskje dra helt opp til 
Skaravann. Ruta var kjent, de hadde vært der mange ganger før. Bare ikke med så 
mye oppakning.
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De pratet litt om hvordan de kunne flette sammen dette til en oppgave som 
kunne brukes mot skolen samtidig. De kunne jo snakke engelsk på turen, for 
eksempel. Eller så kunne de skrive om det på engelsk etterpå.

Farmor kom inn og sa fra at grøten snart var ferdig, og hun lurte på om de 
begge kunne komme inn på kjøkkenet litt først. Hun hadde fått oppdatering fra 
Svalbard. De spratt opp og småløp inn på kjøkkenet og satte seg på hver sin side 
av farmor.

«Kristine ringte nå nylig, hun er operasjonsleder for aktiviteten på Svalbard», 
begynte farmor. De så at hun tenkte seg om før hun fortsatte.

«En fullskala redningsaksjon er satt igang, og sysselmannen venter støtte fra 
fastlandet i løpet av kvelden. Medisinsk personell står klart. De gjør alt de kan for å 
komme seg inn i gruven, målet er selvsagt å redde de som er der. Utgangspunktet 
deres er at alle i gruva er i live. Det er fortsatt ingen som vet noe mer. Alt de vet til 
nå er at de i gruva er fullstendig isolert fra omverdenen. Både gravemaskiner og 
hjullastere er i full gang med å rydde åpningen på gruven. Det de håper på nå er 
at bare den ytterste delen av gruvegangen har kollapset, og at gruven videre ned er 
intakt.»

Hun sukket, omfavnet dem og holdt dem inntil seg.

«Nå kan vi bare vente. Og håpe», hvisket hun til dem.

Det dirret plutselig kraftig i tinningen til Mikkel. Flere bilder spratt opp i hodet 
hans, det var symboler og skikkelser han aldri hadde sett før. Det lignet på 
mennesker, og samtidig gjorde det ikke det. Like fort som det hadde dukket opp 
var det borte igjen. Det var dirringen også.

«Oj», glapp det ut av han.

Farmor gransket ansiktet hans.

«Det uttrykket har jeg sett før», sa hun. «For lenge siden. Mikkel, hva var det 
som skjedde nå? Kan du dele det med oss?»
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Luke 11
Mikkel kikket ned i bordet. Han hadde slettes ikke lyst til å dele dette med 

noen. Ingen i hele verden hadde hørt om dette fra før, Mikkel syntes det var rart 
og litt skummelt. Han skjønte jo ingenting av det selv, heller.

«Du skjønner det, min unge venn», begynte farmor. «For ganske lenge siden 
ble jeg kjent med en ganske spesiell kar. Og det er ikke farfar jeg snakker om da», 
la hun til med et smil.

«Mens vi fortsatt bodde i USA dro farfar og jeg på ferie. Ingen av oss hadde 
vært på vestkysten før, så vi dro til California. Der reiste vi opp i fjellene, til 
Cascade Range. Disse fjellene ble sett på som hellige av indianerne, så vi var veldig 
nysgjerrige på hvordan det var der. En kveld satte vi opp leir på en slette under 
Mount Shasta. Vi hadde ikke sett et eneste menneske hele denne dagen. Etter å ha 
tent bål lagde vi oss mat over den åpne ilden, og under den åpne, stjernklare 
himmelen.

Vi satt og småpratet om alt mulig egentlig, og plutselig sto det en mann i 
nærheten av oss. Han hadde kommet uten en lyd, og nå sto han der i det blafrende 
skjæret fra bålet. Lavmælt beklaget han hvis han hadde skremt oss. Han spurte om 
han kunne sette seg ned med oss, han ville nødig forstyrre oss fredelige mennesker.

Vi ønsket han velkommen, og han satte seg ved bålet. Vi presenterte oss, og 
fortalte at vi var her på ferie, vi hadde hørt så mye spennende om dette området. 
Han fortalte at han bare var på gjennomreise selv, navnet hans var Elidan. 
Utseende hans var så annerledes enn noen andre vi hadde møtt, så vi spurte hvor 
han kom fra. Han satt en stund og tenkte seg om, kikket inn i flammene. Det var 
da jeg så nettopp det uttrykket du hadde», avsluttet farmor. Hun kikket på Mikkel, 
hun hadde tydeligvis lyst til å si mer. Bare ikke enda.
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«Vet du, det er ingen som har lagt merke til det før, og jeg har vel prøvd å 
holde det skjult», sa Mikkel, han kikket fortsatt ned i bordplata. «Jeg husker 
fortsatt første gangen jeg opplevde det, selv om det er mange år siden nå. Det var 
på sjuårsdagen min. Like før gjestene kom kjente jeg det, og det var over på noen 
sekunder. Det dirret i tinngen min, og det svimlet en masse bilder foran øynene 
mine. Jeg husker at jeg ble redd, og tenkte at dette var farlig. Og hver gang jeg har 
kjent det siden da har det skjedd noe guffent etterpå.» 

Han kikket opp fra bordet, og så på farmor med sorgfylte øyne.

«Sist jeg kjente det var når mamma og pappa skulle dra til Svalbard, og se hva 
som har hendt. De siste dagene har jeg opplevd det oftere enn noen gang før, og 
nå lurer jeg på hva som kommer til å skje...»

«Hmm, vet du, jeg skal fortelle dere resten av historien om Elidan», sa farmor 
og flyttet stolen sin litt lenger bak. Hun satte seg godt til rette.

«Elidan fortalte at han var av en vandrende slekt, som har levd her ganske 
lenge. Noen av dem hadde i oppgave å reise rundt i verden på utkikk etter 
hjelpsomme mennesker. Det var derfor han hadde havnet her.

Da farfar spurte om han mente her, som i Cascade Range, da bare smilte 
Elidan tilbake og sa at nei, det var nok mer som her i verden. Han hadde vandret 
over store deler av verden allerede, og flere av hans slekt gjorde det samme.

Jeg spurte om hans slekt var indiansk. Da sa han bare at de nok hadde mye til 
felles med indianerne, men at de var av en gammel stamme som fantes over hele 
kloden. Vi syntes dette var mystisk greier, men vi opplevde slettes ikke denne 
fremmede karen som skremmende. Han sa at han så en fremtid fylt med det som 
kunne se ut som store vanskeligheter, og at noen ville komme til å måtte løse en 
stor gåte. Den som kunne løse gåten ville merke det, og han spurte om vi kunne 
være behjelpelige med å veilede dette mennesket, fordi en dag ville våre veier 
krysses.

Vi svarte ja, selv om vi egentlig ikke visste hva vi sa ja til. Farfar spurte hva vi 
skulle gjøre, og hva vi kunne se etter for å kjenne igjen denne personen. Da sa 
Elidan noe jeg ikke har forstått før akkurat nå nettopp: Den som krysser deres vei 
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vil se muligheter andre ikke ser, gjennom øyne av ristende, svarte diamanter. Dere 
vil kjenne det igjen når tiden er inne. Han sa ikke mer. Rett etterpå unnskyldte 
han seg og gikk utenfor rekkevidde av lyset fra bålet. Han forsvant like stille som 
han kom, og vi så han aldri igjen.»

Hun så på Mikkel, smilte og nikket. «Jeg var visst klar for å se det nå.»

«Hva mener du?» Mikkel hevet det ene øyebrynet og så på farmoren med store 
øyne.

«Jeg tror jeg har sett ristende, svarte diamanter igjen! Du hadde det samme 
uttrykket i øynene som Elidan hadde den gangen.» Farmor var helt oppglødd nå.

«Og vet du hva? Jeg tror det det kan bety noe annet enn du har trodd til nå. Jeg 
tror du har vært på sporet av noe spennende, du har bare ikke visst det. Det er fort 
gjort å koble sammen hendelser som egentlig ikke har noe med hverandre å gjøre, 
mest fordi det virker som om de henger sammen. Og dårlige ting skjer, men 
kanskje uten sammenheng til det du opplever.»

Anni hadde vært stille lenge, men nå var hun klar som et egg, hun været 
spenningen som hang i lufta.

«Så det du sier er at dirringen Mikkel opplever egentlig er ledetråder mot 
løsningen av en stor gåte?»

«Nettopp», smilte farmor. «Nettopp.»
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Luke 12
«Men, hvis alt jeg har kjent har pekt i retning av en eller annen gåte, hvordan 

skal jeg vite hva det er da?» Mikkel var forvirret.

«Det er det sikkert bare du som kan vite. Og du finner det nok ut når du er klar 
for det.» Farmor la hånden sin mykt over hans, hun klappet hånden hans litt 
forsiktig.

«Og hvorfor i all verden kjente jeg det flere ganger når mamma og pappa var 
på vei til å dra til Svalbard? Og alt det andre som foregår?» Han ristet på hodet.

«Kan det være at noe av dette henger sammen? Selv om du ikke ser det enda? 
Kan det være sånn at du har lett på feil sted, kikket nedover når svaret var over 
deg? Som måkene?»

«Symbolene! Jeg har merket det når det har vært snakk om symbolene!» 

Han spratt opp fra bordet og løp inn i biblioteket. Frøydis og Anni fulgte etter. 
Når de kom inn hadde han allerede lagt alle skissene utover gulvet, boka var slått 
opp på de sidene som viste symbolene han mente måkene hadde tegnet.

«Se her, dette får det til å murre i tinningen.» Han pekte på de to symbolene i 
boka. Teksten beskrev symbolene som en kobling mellom lys og vann, og mellom 
ild og stein. Ingen var visstnok sikre på at dette var den riktige betydningen.

«Lys og vann? Og ild og stein. Det er jo helt på jordet..» Mikkel holdt hendene 
ut for å vise sin frustrasjon. Han satte seg ned på gulvet.

«Hør. Grøten var ferdig i sted. Jeg foreslår at vi setter oss til bordet og spiser litt, 
lar dette få hvile litt, og så ser vi om det dukker opp noe etterpå. Kom, så går vi.» 

Frøydis gikk i forveien. Anni ventet litt, for å se om Mikkel kom. Nølende reiste 
han seg, sto og kikket ned på tegningene og bildene, før han ristet på hodet og 
satte kursen mot kjøkkenet sammen med Anni. 
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De spiste tjukk og god grøt, akkurat passe varm. Smørøyet smeltet ned i 
midten, og sukker og kanel blandet seg i kanten av smøret. Den karakteristiske 
kanel-lukten fylte rommet sammen med den lett salte duften av risgrøten.

Farmor nynnet stille på en sang, hun kikket fra den ene til den andre mens hun 
spiste. Begge barna var opptatt av maten, de var sultne etter en lang formiddag 
med ganske uvanlig aktivitet.

Med mat i magen ble stemningen raskt lettere, blodsukkeret fyltes opp. 
Tankene klarnet, og innen de var ferdige satt de og smilte, alle tre.

«Vet dere, jeg tror jeg skal ta meg en dukkert, og trene litt stuping med det 
samme.» Mikkel reiste seg fra bordet. «Tusen takk for mat.»

Anni og farmor takket også for maten, og sa de skulle komme ut en tur etterpå. 
Først ville de gå gjennom ekspedisjonsprosjektet Anni ville gjøre, for å se om det 
var noe hun trengte å få tak i fra butikken.

Mikkel tok med håndkle og badebukse og gikk ut. Det knirket lett i snøen når 
han gikk over tunet, det var fortsatt klarvær, og noen av solstrålene nådde fortsatt 
ned i Solvika. Han skiftet raskt, hoppet uti og tok noen svømmetak. Han ville 
varme opp litt før han begynte å stupe.

Etter en stund gikk han opp av vannet og gjorde seg klar for å stupe. Litt 
mental forberedelse først, så klatret han opp på stupebrettet. Han tok seg tid til å 
se på hele bassenget fra denne høyden. Det var et vakkert rom i seg selv, og mye av 
inntrykket kom fra de forskjellige flisene som var brukt her inne. Farfar hadde 
visstnok hentet fliser fra store deler av verden når de bygde denne sidebygningen. 
Han ville at reisene deres, og opplevelsene de hadde hatt, skulle gjenspeiles i 
materialene her inne.

Selve bassenget var litt ekstra spesielt. Veggene i bassenget hadde farger som 
mørkt vann med solstråler, blågrønt med skjær av gull innimellom. Bunnen var 
rikt dekorert, med et slags mønster. Fargene minnet Mikkel om Afrika, ørken og 
kameler. Han gikk ut på kanten av stupebrettet og gjorde seg klar.

Han tok sats, brettet ga etter og han skjøt opp i været. Han skulle bare ta et 
vanlig stup, så han vendte nedover for å treffe vannet med håndflatene. Erfaren 
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som han var hadde han øynene oppe frem til rett før han gikk gjennom 
vannflaten. 

I brøkdelen av et sekund la han merke til det. Sola kastet sine siste stråler inn i 
glasset på sidebygningen, og glasset reflekterte noen av strålene ned i bassenget. 
Det fikk en del av de gyldne flisene til å skinne. Rett før han traff  vannet så han 
flisene på bunnen, de dannet et mønster han aldri hadde sett før. 

Tankene gikk så ufattelig fort, han hadde lyst til å rope ut, men det enste han 
rakk før han var i vannet var å åpne munnen. Med ansiktet først fikk vannet god 
anledning til å strømme inn i det gapende gapet hans. Stupet ble alt annet enn 
vakkert.

I en virvel av tanker, bobler, vann og farger prøvde Mikkel å få tilbake 
kroppsbeherskelsen. Han dultet såvidt ned i bunnen, sparket fra og kom seg opp til 
overflaten. Tre kraftige svømmetak var alt som skulle til for å være ved kanten, han 
skvatt nærmest opp av vannet og la seg ut på gulvet. Han hostet og harket, vannet 
rant ut av munnen hans. Det sved i lungene, øynene var fulle av tårer, han stilte 
seg på alle fire for å få mest mulig vann ut av pustesystemet sitt.

Akkurat da kom farmor inn, Anni kom rett bak henne.

«Hva i all verden er det som skjer?» spurte hun Mikkel, lettere bekymret.

Mikkel hostet litt mer og holdt ut den ene hånda, han viste dem tommel opp.

Litt hosting til, og han kunne snakke igjen.

«Jeg har funnet noe!» sa han ivrig med grøtet stemme. «Her inne!»
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Luke 13

«Se her!» Mikkel var mildest talt ivrig. Han hostet litt til, men var på beina og 
vinket Anni og farmor bort til seg. «Se der nede, på bunnen», han pekte ned i 
bassenget.

«Se hva, liksom?» Anni kikket ned i bassenget. «Det er jo helt vanlig...»
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Mikkel kikket ned i bassenget, hun hadde helt rett. Ingenting spesielt der. Det 
svirret i hodet hans. Så han syner? Igjen? Han kunne sverge på at han haddde sett 
et symbol i flisene rett før han traff  vannet i sted.

«Jeg er hundre prosetnt sikker på at jeg så det, og nå er det ikke måker som flyr 
avgårde. Det er fliser som ligger helt i ro. Det må finnes en måte å se det på.»

Det murret i tinningen nå. Han sa det til farmor. Hun kikket granskende på 
han. «Hva dukker opp inni deg akkurat nå? Ser du noe?»

«Hent en lommelykt! I sted var det sol som kom inn, men nå har sola gått bak 
fjellet. Kanskje vi kan gjenskape det?» Han gikk opp på stupebrettet og kikket ned 
i vannet.

Anni hadde løpt inn på kjøkkenet og hentet en kraftig lommelykt. Hun var på 
vei bort til Mikkel med den.

«Nei, Anni, lyset kom ikke herifra, det var herifra jeg så det. Prøv å lys ned i 
vannet fra vinduet der borte.» Han pekte og instruerte søsteren til omtrent der han 
trodde solen kom inn i rommet.

Anni lyste skrått ned i vannet, flyttet lykten litt mens hun fulgte med på broren.

«Jeg ser ingenting. Prøv å gå litt til venstre.» Han stirret ned i vannet. Hun gikk 
et lite skritt mot venstre. «Litt til.» Mikkel vinket med hånden for å få henne lenger 
til venstre. «Ok, litt til. Hvis vi ikke ser noe da prøver vi mot høyre.» Hun tok enda 
et lite steg mot venstre og stoppet. Hun skulle akkurat til å gå mot høyre, det kom 
som en smell fra Mikkel: «Der var det!! Jeg så det. Prøv litt lavere.» Hun senket 
lykten nesten ned til vinduskarmen. «Ja, jeg ser det! Farmor, kom og se! Anni, hold 
lykta helt i ro.» Anni skalv litt på hånden nå.

Frøydis gikk bort til stupebrettet, og gikk opp. «Jeg tror kanskje vi skal bytte 
plass, Mikkel.» Han skyndte seg bort og svingte seg rundt henne. Frøydis gikk sakte 
ut på stupebrettet, det sviktet forsiktig under vekten hennes.

«Jeg ser det, jeg også! Ganske tydelig.» Mikkel gikk bort til Anni for å avløse 
henne. «Gå bort og se du også. Jeg ser ikke syner!»
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Hun ga fra seg lommelykten og gikk bort til stupebrettet. Farmor sto ved 
bassengkanten og smilte bredt. «Det kan se ut som om min godeste Vincent var en 
større luring enn selv jeg visste. Han bygde dette bassenget stort sett alene, og for 
så vidt dette huset også. Han fikk bare hjelp av Lennart til de tyngste delene, og så 
taket da.»

Anni sto på stupebrettet, uttrykket i ansiktet var ikke til å ta feil av. Hun måpet, 
rett og slett. «Det er jo helt fantastisk. Men hva betyr det?»

«Lys, vann, ild, stein.» Mikkel oppsummerte for seg selv. «Her har vi lys, vann 
og stein på en gang. Tror jeg. Vent litt...» Han snudde seg mot bassenget, kikket 
ned mot bunnen, og uten å si noe som helst bare stupte han rett uti.

Han svømte ned mot bunnen. Anni og Frøydis sto og fulgte med, og de kikket 
litt undrende på hverandre. Mikkel svømte rundt på bunnen, han la hendene på 
forskjellige fliser. Etter en stund måtte han opp for å få luft. Han gispet idet han 
kom opp, og trådde vannet litt. Uten å si noe svømte han ned igjen. Det så ut som 
om han kjente etter noe på flisene. Nå kom han opp med retning mot kanten av 
bassenget. Han spyttet litt vann og holdt seg til kanten med fingertuppene.

«Flisene som lager symbolet gir etter når jeg presser på dem. Det kjennes i 
hvert fall sånn ut. Hvor mange er det, klarer dere å telle dem?»

Uten betenkning tok Anni med seg lommelykta og gikk bort til vinduet og lyste 
ned i vannet. Frøydis pekte og telte høyt. «Seksten, sytten, atten. Det er atten 
stykker», sa hun.

Mikkel løftet seg opp og satte seg på kanten. Han klødde seg i nakken og gned 
litt vann ut av øynene. Han gransket flisene som reflekterte lyset fra lommelykta.

«Farmor... Tror du egentlig jeg er den Elidan snakket om? Hva om det er noen 
andre, og det vi driver med nå er bare fantasi og tøys?»

«Hva får deg til å si det, Mikkel?» Farmor så undrende ned på han.

«Vel, jeg er en ganske vanlig gutt, jeg har aldri utrettet noe spesielt. Den som 
Elidan snakket om hørtes ganske spesiell ut. Det kan umulig være meg...»
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«For det første», farmor ble veldig tydelig i sin tale nå, «så er det ikke så veldig 
vanlig med dirring i tinningen, eller hva vi nå enn skal kalle det. Jeg har heller ikke 
hørt om så mange som får opp bilder på den måten du beskriver. I tillegg er du 
den aller første jeg ser med det spesielle uttrykket i øynene. Unntatt Elidan, da. 
Det gjør at du er ganske så spesiell i mine øyne.»

«Og hva om det er bare tull og tøys? Da har vi det i det minste morsomt, i 
stedet for å sitte i hver vår stol og bekymre oss over det vi ikke har kontroll over. Er 
du ikke enig?»

«Jo, jeg er jo det. Tenk om dette er noe... Og samtidig klarer jeg ikke helt å 
slippe tanken på hvordan mamma og pappa har det.»

«Nei, det skjønner jeg, og vi skal jo slettes ikke late som om det som har skjedd 
på Svalbard ikke er alvorlig. Vi vet bare ikke enda.»

Anni slo av lyset i lommelykta og kom bort til dem.

De var stille en stund. 

«Jeg tror jeg har en idé.» Mikkel reiste seg opp. «Først må jeg tegne en skisse, 
og så få tak i litt material. Tror du vi kan spørre Lennart om litt hjelp?»

«Det vet jeg at vi kan, men nå i helgen er han bortreist. Vi må vente til uka. Og 
det er jo bra, for da kan vi jobbe med Annis prosjekt også. Og i morgen tar vi helt 
fri. Jeg har en overraskelse til dere. Kom, så går vi inn.»
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